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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
KATAΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ανακοινώνουµε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/23-1-2013,όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του
άρθρου 16 του Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α/15‐7‐2014) και του άρθρου 15 του Ν.4312/2014 (ΦΕΚ 260/Α/2014)
και ισχύει.
2. Tης υπ’ αριθ. ∆9/οικ.41655/10866/2‐11‐2016, (ΦΕΚ 600 /τ. Υ.Ο.∆.∆./4‐11‐2016) Απόφασης του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «περί ορισµού µελών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3329/2005(ΦΕΚ 81/Α’/2005) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), κατά την οποία αρµόδια για τον έλεγχο των
δικαιολογητικών και την κατάρτιση των καταλόγων είναι τριµελής Επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης
Προσωπικού ή αν αυτή δεν υπάρχει του ∆ιοικητικού Τοµέα του οικείου Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), κατά την οποία λαµβάνεται υπόψη η ανεργία
σε ποσοστό 40% και η εµπειρία σε ποσοστό 60%. Η προτεραιότητα µεταξύ των ανέργων καθορίζεται από τη
σειρά εγγραφής τους στα µητρώα επιδοτούµενων ανέργων του ΟΑΕ∆.
6. Την υπ’ αριθ. 3/2‐1‐2017 (Α.∆.Α.: 684ΦΟΞΝΑ-Χ0Ζ) Ανάληψη Υποχρέωσης για Μισθοδοσία Επικουρικού
Προσωπικού του ΚΚΠΠ∆Ε και των Παραρτηµάτων του.
7. Την υπ’ αριθ. 28η /6‐10‐2016 (Α∆Α: ΩΘΠ7ΟΞΝΑ-1ΝΨ) Θέµα 6ο, Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας «περί ‘Έγκρισης Πρόσληψης δεκαπέντε (15)
ατόµων επικουρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και των Παραρτηµάτων του».
8. Την υπ’ αριθ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚ Ρ./103/19156/31‐07‐2017 Απόφαση της Επιτροπής Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου 33/2006 «περί Έγκρισης για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης 180 ατόµων ως επικουρικό
προσωπικό διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων µε σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ) ,διάρκειας
έως δώδεκα (12) µήνες προσωπικού σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας διαφόρων Περιφερειών της Χώρας, στο
Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας και στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών».
9. Την υπ’ αριθ. Φ.80424/36374/∆9/11084/08‐08‐2017(Α∆Α:ΨΥ44465Θ1Ω‐5Ε4) Κοινή Υπουργική Απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα
«Κατανοµή επικουρικού προσωπικού σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας διαφόρων Περιφερειών της Χώρας, στο
Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας και στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών».
10. Την υπ’αριθ.Φ.80424/32928/∆9/10144/31‐08‐2017 (Α∆Α:6ΖΛΒ465Θ1Ω‐9ΗΑ/8‐9‐2017) (ΦΕΚ
3082/Β/6‐9‐2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα «Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
διαφόρων Περιφερειών της χώρας, στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας και στο Κέντρο
Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών» .
11. Την υπ’ αριθ. 25ης /22-9-2017 Θέµα 3ο, Συνεδρίαση του ∆Σ «περί Έγκρισης πρόσληψης επικουρικού
προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας».
12. Τους Προϋπολογισµούς του Κέντρου, ετών 2017 και 2018

θα προβεί στην Κατάρτιση Καταλόγων Επικουρικού Προσωπικού, συνολικού αριθµού δεκαπέντε (15)
ατόµων για την κάλυψη των αναγκών των Παραρτηµάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚατηγορίαΕιδικότητα

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ
ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΜΟΝΑ∆Α
ΛΕΧΑΙΝΩΝ

ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ

12 µήνες

1

∆Ε Α∆ΕΛΦΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ
ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΜΟΝΑ∆Α
ΛΕΧΑΙΝΩΝ

ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ

12 µήνες

2

ΥΕ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟ
ΡΕΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ
ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΜΟΝΑ∆Α
ΛΕΧΑΙΝΩΝ

ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ

12 µήνες

2

∆Ε Α∆ΕΛΦΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ
ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΜΟΝΑ∆Α ΠΥΡΓΟΥ

ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

∆Ε Α∆ΕΛΦΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΙΓΙΟ ΑΧΑΙΑΣ

ΥΕ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟ
ΡΕΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΙΓΙΟ ΑΧΑΙΑΣ

ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ

∆Ε
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ

12 µήνες
1
12 µήνες
2
12 µήνες
1
12 µήνες

12 µήνες
ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ

1(ΜΟΝΑ∆Α
ΘΗΛΕΩΝ)
3(ΜΟΝΑ∆Α
ΑΡΡΕΝΩΝ) &
2(ΜΟΝΑ∆Α
ΘΗΛΕΩΝ)

Στους καταλόγους αυτούς εγγράφονται όσοι κατέχουν τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης
επαγγέλµατος όπου αυτή απαιτείται.
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης , για την οποία δηλώνουν ενδιαφέρον να προσληφθούν , και να
µην έχουν κώλυµα διορισµού ,κατά το άρθρο 8 παρ.1 του Ν. 3528/2007, µε την επιφύλαξη της παρ. 2
του ιδίου άρθρου.
Για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού λαµβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η
εµπειρία σε ποσοστό 60%.
Η προτεραιότητα µεταξύ των ανέργων καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στα Μητρώα
επιδοτούµενων ανέργων του ΟΑΕ∆ και έπονται οι µη επιδοτούµενοι άνεργοι µε βάση τη σειρά
ανεργίας σε µήνες.
Ως ηµεροµηνία εγγραφής στον Ο.Α.Ε.∆. ανέργου πτυχιούχου, θεωρείται η ηµεροµηνία που έπεται της
κτήσης του τίτλου σπουδών, βάσει του οποίου επιτρέπεται η άσκηση του συγκεκριµένου
επαγγέλµατος.
Η εµπειρία αποδεικνύεται:
1) µε βεβαίωση υπηρεσίας του οικείου φορέα, εφόσον έχει παρασχεθεί στο ∆ηµόσιο Τοµέα, σε
Ν.Π.∆.∆. ή σε φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
2) Με βεβαίωση του εργοδότη ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για το είδος και τη σχέση της
προσφερόµενης εργασίας και µε βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον έχει προσφερθεί
στον ιδιωτικό τοµέα.
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3) Με βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για το είδος και τη
σχέση των παρεχόµενων υπηρεσιών, εφόσον ο υποψήφιος έχει εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας.
 Ο χρόνος εµπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συµφωνεί µε το χρόνο που προκύπτει
από τη Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εµπειρίας που δηλώνεται από τον
υποψήφιο και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές δεν λαµβάνεται υπόψη και αφαιρείται.
 Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εργάστηκε µε καθεστώς µερικής απασχόλησης (άρθ. 2 του Ν.
3250/2004), ο χρόνος εµπειρίας υπολογίζεται στο ήµισυ και ο υποψήφιος, πλέον της βεβαίωσης του
οικείου ασφαλιστικού φορέα, οφείλει να προσκοµίσει και βεβαίωση του δηµοσίου φορέα, στον οποίο
απασχολήθηκε µερικώς.
Για τις κατηγορίες ΤΕ και ∆Ε ως εµπειρία υπολογίζεται και λαµβάνεται υπόψη αυτή που αποκτήθηκε
µετά την άδεια άσκησης επαγγέλµατος και είναι στο ίδιο ή σε συναφές αντικείµενο. Στην περίπτωση
που δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος ως εµπειρία υπολογίζεται και λαµβάνεται υπόψη
αυτή που αποκτήθηκε µετά την κτήση του πτυχίου ή του απολυτήριου τίτλου σπουδών και είναι στο
ίδιο ή σε συναφές αντικείµενο.
Για την κατηγορία ΥΕ τραυµατιοφορέων ως εµπειρία υπολογίζεται και λαµβάνεται υπόψη αυτή που
αποκτήθηκε µετά την κτήση του απολυτήριου τίτλου σπουδών και λαµβάνεται υπόψη οποιαδήποτε
προϋπηρεσία.
 Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο απασχόλησής του, είναι πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας και θεωρείται
προσόν όταν θέτουν υποψηφιότητα για την κατάληψη µόνιµης ή Ορισµένου Χρόνου θέσης σε
αντίστοιχο κλάδο στο ∆ηµόσιο Τοµέα.
 Το χρονικό διάστηµα της απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού ορίζεται στη σύµβαση.
 Το απασχολούµενο επικουρικό προσωπικό αµείβεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για το
προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου .
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας
3. Φωτοαντίγραφα του τίτλου σπουδών
4. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλµατος, όπου αυτή απαιτείται
5. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 περί µη κωλύµατος κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
(καταδίκη-υποδικία-δικαστική συµπαράσταση)
6. Ταυτότητα µέλους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση
ανανέωσης εγγραφής στην ΕΝΕ του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στην ΕΝΕ για όσους
εγγράφονται για πρώτη φορά για την ειδικότητα ΤΕ Νοσηλευτικής. Όσοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση
και λείπει η βεβαίωση θα πρέπει υποχρεωτικά να την προσκοµίσουν ,αλλιώς η αίτηση θα απορρίπτεται
ως ελλιπής
7. Φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών προϋπηρεσίας όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 6 παρ. 5του Ν. 4052/2012.
8. Βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.∆. ,πρόσφατης έκδοσης ,από την οποία να προκύπτει το χρονικό
διάστηµα κατά το οποίο ο υποψήφιος είναι εγγεγραµµένος στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆ ή
επιδοτούµενων ανέργων.
9. Φωτοαντίγραφα βεβαίωσης γνώσης χειρισµού η/υ (όπου απαιτείται)
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά &
τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το
οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή
ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ
ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
και β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού ή
Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος Κοινωνικού

ΤΕ Νοσηλευτικής

∆Ε Αδελφών Νοσοκόµων

∆Ε Κοινωνικών Φροντιστών

ΥΕ Τραυµατιοφορέων

Λειτουργού,γ) Γνώση Χειρισµού Η/Υ, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα Α’
α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο
ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης
επαγγέλµατος Νοσηλευτή- Νοσηλεύτριας (ΤΕ) ή Βεβαίωση ότι πληροί
όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος
Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας και γ) Ταυτότητα µέλους της Ένωσης
Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση
Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του
τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών
Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι
σε ισχύ µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόµενου έτους από την έκδοσή
της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4, παρ.5 του Ν.3252/2004.
α) πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής
Επαγγελµατικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών
Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόµων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής
Τραυµατολογίας (Βοηθός Τραυµατολογίας Ορθοπεδικής) ή
Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων
(Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
ή Νοσηλευτικής Ατόµων µε Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθµιας ή
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος βοηθού
Νοσηλευτή
Πτυχίο Κοινωνικών Φροντιστών του τοµέα Υγείας των Τεχνικών
Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων ή Απολυτήριο τίτλο Επιµελητών
Πρόνοιας του κλάδου Κοινωνικής Πρόνοιας των Ενιαίων Πολυκλαδικών
Λυκείων ή Απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής
ή αλλοδαπής, ή δίπλωµα ΙΕΚ πιστοποιηµένο από τον ΟΕΕΚ και
αποδεδειγµένη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών σε αντίστοιχο
αντικείµενο σε Μονάδες Παιδικής Μέριµνας
Απολυτήριο τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο
τριταξίου γυµνασίου ή για τους υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει ως
και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος
τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν∆ 580/1970 ή απολυτήριος
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 .
Απολυτήριοι τίτλοι Γ' Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως
και 1979-1980 γίνονται δεκτοί.
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Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στο
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας-Παράρτηµα Προστασίας Παιδιού
Αχαΐας ,Σκαγιοπούλειο, Κορυτσάς και Αγίων Σαράντα, Πάτρα Αχαΐας, ΤΚ 26222 µε την ένδειξη :
Αίτηση για πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού .
ή προσωπικά στα γραφεία του ∆ιοικητικού Τµήµατος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας--Παράρτηµα Προστασίας Παιδιού Αχαΐας , Σκαγιοπούλειο, στην
ίδια διεύθυνση.
Στις αιτήσεις των υποψηφίων θα πρέπει να αναγράφεται το Παράρτηµα επιλογής πρόσληψης
του υποψηφίου .
Οι ενδιαφερόµενοι των παραπάνω κλάδων µπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έναν µόνο κλάδο
και κατηγορία. Το εµπρόθεσµο της αίτησης κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και
αρχίζει την επόµενη της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας στις εφηµερίδες ή της ανάρτησης στα
γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας εφόσον η ανάρτηση είναι
τυχόν µεταγενέστερη από τη δηµοσίευση στις εφηµερίδες , από 27/9/2017 έως και 6/10/2017.
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων :
α) στα Γραφεία του ∆ιοικητικού Τµήµατος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας- Παράρτηµα Προστασίας Παιδιού Αχαΐας ,Σκαγιοπούλειο
β) στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
Ανάρτηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
α) στα Γραφεία τoυ ∆ιοικητικού Τµήµατος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας και στα κατά τόπους Παραρτήµατα του Κέντρου.
β) στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
∆ηµοσίευση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος:
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος να δηµοσιευτεί σε:
Μία (1) ηµερήσια εφηµερίδα κυκλοφορίας ανά νοµό: Ηλείας και Αχαΐας
Ανάρτηση καταλόγων επικουρικού προσωπικού
κατά κλάδο και ειδικότητα
Αρµόδια για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των καταλόγων είναι τριµελής
επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο του ∆Σ ,τον Αντιπρόεδρο του ∆Σ και τον Προϊστάµενο της
∆ιεύθυνσης προσωπικού ή αν δεν υπάρχει του ∆ιοικητικού τοµέα του οικείου ΝΠ∆∆.
Στα Γραφεία του ∆ιοικητικού Τµήµατος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας και στα γραφεία των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του κάθε Παραρτήµατος το οποίο
διατελεί υπό την εποπτεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
αναρτώνται σε έντυπη µορφή οι Πίνακες κατάταξης του επικουρικού προσωπικού, µε αναγραφή της
µοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθµολογούµενο κριτήριο.
Η πρόσληψη του ανωτέρω επικουρικού προσωπικού εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας µετά την κατάρτιση των Πινάκων
κατάταξης υποψηφίων κατά χρόνο εµπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας από το Α.Σ.Ε.Π..
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα γραφεία των
∆ιοικητικών Υπηρεσιών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ∆υτικής ΕλλάδαςΠαράρτηµα Προστασίας Παιδιού Αχαΐας, Σκαγιοπούλειο.

Ο Πρόεδρος του ΚΚΠΠ∆Ε
Λαζαρόπουλος Απόστολος
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ΠΡΟΣ : Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας

ΑΙΤΗΣΗ

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στον

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………….
ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………….

κατάλογο επικουρικού προσωπικού, για θέση

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ……………………………..

κλάδου………..………………......…………………………..

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: …………………………..

του Παραρτήματος………………………………………..

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: …………………………

του φορέα σας.

ΑΜΚΑ: …………………………………………………..

Με την παρούσα υποβάλλω επικυρωμένα τα

ΚΑΤΟΙΚΟΣ: …………………………………………..

απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ: ………………………….…..
Τ.Κ.: …………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ………………………………………..
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. …………………………………………………………………..
2………………………………………………………………….…
3……………………………………………………………..…..….
4……………………………………………………………..……..
5……………………………………………………………..………
6……………………………………………………………..……..
7……………………………………………………………..……..
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……/……../2017

Ο/Η αιτών/αιτούσα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ‐ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ
Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα:
α) επεξεργασίας κειµένων
β) υπολογιστικών φύλλων
γ) υπηρεσιών διαδικτύου
αποδεικνύεται ως εξής:
(1) Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον
Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), πρώην Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.
Παρακάτω αναφέρονται οι Φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠΕΠ, µε σχετικές πράξεις, µε την
αναγραφόµενη για κάθε φορέα ηµεροµηνία πιστοποίησης, µε την επιφύλαξη των αρ. 28 και 40 της υπ’ αριθ.
121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014).
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ) ή PeopleCert
Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 µε την αριθ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ),
β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006),
γ) Infotest (22.2.2006)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονοµασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)
ε) ΚΕΥ‐CERT (5.4.2006)
στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006)
ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ ‐ TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18.12.2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ ‐ TELEFOS
CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη µετονοµασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ –
TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ ‐ INFOCERT ΕΠΕ (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση
του ΕΟΠΠΕΠ περί µετονοµασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ ‐ TELEFOS CERT ΕΠΕ)
θ) DIPLOMA‐ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ (30.9.2009)
ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ <> (10‐4‐2014).
ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21‐01‐2015).
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω Φορείς είναι τα εξής:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ
• ECDL Core Certificate
• ECDL Start Certificate
• ECDL Progress Certificate
• ECDL Profile Certificate
β) Vellum Global Educational Services S.A.
• Cambridge International Diploma in IT Skills
• Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
• Vellum Diploma in IT Skills
• Vellum Diploma in IT Skills Proficiency
γ) Infotest
• Internet and Computing Core Certification (IC3)
• Microsoft Office Specialist (MOS)
• Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
• Infotest Certified Basic User (ICBU) (τα πιστοποιητικά µπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε
συνδυασµό των ενοτήτων <επεξεργασίας κειµένου>, <υπολογιστικά φύλλα>, <υπηρεσίες
διαδικτύου>, <παρουσιάσεις> και <βάσεις δεδοµένων>).
• Infotest Microsoft Certified Application Specialist.
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
• ICT Intermediate A
• ICT Intermediate B
• ICT Intermediate C
ε) ΚΕΥ‐CERT
• Key Cert IT Basic
• Key Cert IT Initial
στ) ACTA Α.Ε.
• Certified Computer User (CCU)
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ζ) I SKILLS A.E.
• Basic I.T. Standard
• Basic I.T. Thematic
• Basic I.T. Core
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ ‐ TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ ‐ TELEFOS CERT ΕΠΕ
ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ ‐ INFOCERT ΕΠΕ
• Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονοµασίας τίτλου)
• Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονοµασίας τίτλου)
• Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονοµασίας τίτλου)
• Infocert Unities
θ) DIPLOMA‐ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
• Basic Office
• Business Office
ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ < GLOBAL CERT >
• Global Intermediate
•Global Intermediate A
•Global Intermediate B
•Global Intermediate C
ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ‐ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ.
Unicert Primary
Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών ενοτήτων:
α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόµενες από
την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόµη εκδοθεί, µπορεί να γίνει
αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιηµένου φορέα έκδοσης αυτού. Αν ο υποψήφιος
επιλεγεί στην ειδικότητα που επιδιώκει, πρέπει να προσκοµίσει το
πιστοποιητικό στο φορέα πρόσληψης ή ανάθεσης του έργου.
Γίνονται δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω Φορείς
(α έως δ) µέχρι και την ηµεροµηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. µε την εξής ονοµασία:
α) ECDL από την εταιρεία ECDL‐GREEK COMPUTER SOCIETY‐Ε.Π.Υ.
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global
Educational Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).
Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαµβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων
Χειρισµού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., κατόπιν επιτυχούς συµµετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις
πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισµού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισµός.
«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισµού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς
πιστοποιηµένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. µέχρι και την ηµεροµηνία πιστοποίησής τους και από φορείς
πιστοποιηµένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µετά την ηµεροµηνία πιστοποίησής
τους είναι αόριστης διάρκειας. (παρ. 6 του άρ. 12 του Ν. 4283/2014
ΦΕΚ 189 Α’ /10‐9‐2014) όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρ. 38 του Ν.4186/2013).
Η αντιστοίχιση Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ που χορηγούνται από
φορείς της αλλοδαπής γίνεται µε αποφάσεις του ∆.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών
κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) δεν γίνονται δεκτά.
(2) Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και µεταπτυχιακούς, Πανεπιστηµιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την
αναλυτική βαθµολογία των οποίων προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει
παρακολουθήσει τέσσερα (4) τουλάχιστον µαθήµατα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ.
Καθένα από τα τέσσερα (4) αυτά µαθήµατα µπορεί να έχει πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο απόκτησης τίτλου σπουδών
είτε Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε µεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού
διπλώµατος και υπολογίζονται αθροιστικά.
(3) Οι υποψήφιοι της Πανεπιστηµιακής, Τεχνολογικής και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισµού Η/Υ, προσκοµίζοντας µόνο βεβαιώσεις τµηµάτων ΑΕΙ
και ΤΕΙ µε τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4)
εξαµηνιαία µαθήµατα τα οποία κατά την εκτίµηση του οικείου Τµήµατος
εµπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισµού Η/Υ.
∆ιευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία υποβάλλει
αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις
εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί, δεδοµένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται
από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι
για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόµενης.
Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) παρουσιάσεων και β) βάσεων δεδοµένων
αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ που εκδίδονται από τους
πιστοποιηµένους φορείς της ανωτέρω παραγράφου (1), εφόσον σ’ αυτά περιλαµβάνονται τα εν λόγω αντικείµενα.
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Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, δ)
παρουσιάσεων και ε) βάσεων δεδοµένων αποδεικνύεται, πέραν των προαναφεροµένων, και µε τίτλους σπουδών,
τριτοβάθµιας, µεταδευτεροβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ,
όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω:
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ), ΜΕΤΑ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ &
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ Η ΓΝΩΣΗ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.∆. 50/2001 όπως ισχύει)
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
‐ Πληροφορικής
‐ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
‐ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
‐ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής
‐ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών
‐ Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
‐ Επιστήµης Υπολογιστών
‐ Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
‐ Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων
‐ Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων
‐ Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
‐ Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
‐ Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
‐ Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών
‐ Πληροφορικής µε εφαρµογές στη Βιοιατρική
‐ Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
‐ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
‐ Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
‐ ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων
‐ Επιστηµών και Πολιτισµού –
Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ή άλλος ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Β)ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
‐ Πληροφορικής
‐ Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων
‐ Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
‐ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων
‐ Βιοµηχανικής Πληροφορικής
‐ Πληροφορικής και Επικοινωνιών
‐ Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
‐ Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
‐ Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης
‐ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
‐ Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων
‐ Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία
‐ ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή άλλος ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
Γ) ΜΕΤΑ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
‐ ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Πληροφορικής, ή
‐ Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ):
i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Πληροφορικής ‐ ∆ικτύων Η/Υ,
ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών
Συστηµάτων και ∆ικτύων του Ηλεκτρονικού Τοµέα, ή
‐ Απολυτήριος τίτλος:
i) Κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii) Τµήµατος Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελµατικού
Λυκείου, ή
iii) Ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής,
ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

